
آقاي دكتر! بارها شنيده ايم و خوانده ايم كه هدف و مأموريت 
اصلي انبياء و اولياي الهي، ترويج »معنويت« در ميان مردم بوده 
و انقالب اسالمي ما هم با آن هزينه هاي سنگين، اساساً با اين 
هدف دنبال شده و به بار نشسته است. اين معنويتي كه همه از 
آن صحبت مي كنند، دقيقاً چيست و چه معنا و مفهومي دارد؟ 

مسئله »معنويت« در برابر »ماديت و دنياگرايي« قرار مي گيرد. با اين توضيح 
كه وجود انسان از دو بُعد »زميني و آسماني« يا »مادي و الهي« مركب است، 
»معنويت« يكي از ابعاد مهم وجود انسان است كه اتفاقاً طي 300، 400 سال 
اخير كه موج دنياگرايي غربي فراگير شده، اين بُعد مورد غفلت قرار گرفته است. 
اين غفلت در حالي صورت گرفته و مي گيرد كه در منابع ديني ما »معنويت« 
به عنوان محور حيات معرفي شده است كه مي تواند به جامعه انسان ها جهت 
داده و به آن نشاط ببخشد و اساساً معنويت و جنبه الهي وجود انسان، به نوعي 
حيات ابدي و جاودانگي او را نيز ترس��يم مي كند، اما در جريان حمله ابعاد 
مختلف مادي گرايي و غربزدگي، اين عنصر در كل زندگي بشر امروزي نقص 
و ضعف پيدا كرده است و موقعيت هاي زماني خاص مانند ماه مبارك رمضان 
هم در طراحي اسالم به عنوان يك فرصت براي جبران كاستي ها و ضعف هاي 

معنوي درنظر گرفته شده است. 
در اسالم، معنويت منحصر در زندگي فردي است يا به زندگي 

اجتماعي هم ربط پيدا مي كند؟
پرسش بسيار خوبي است. مسئله اي كه بايد به شدت نسبت به آن توجه داشت، 
اين است كه بر خالف تصور برخي ها، عنصر معنويت فقط مربوط و منحصر به 
زندگي فردي نيست بلكه مي تواند در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي 
و. . . نيز حضور جدي داشته باشد؛ به اين معنا كه دست اندركاران مسائل جمعي 
و عمومي، در محاسبات و برنامه ريزي هاي خود نبايد تنها به حساب و كتاب هاي 
مادي صرف توجه كنند، بلكه الزم اس��ت بُعد انساني و معنوي جامعه را هم 
لحاظ كنند. اين تعبير قرآن كريم كه مي فرمايد: »صبغه اهلل و َمن أحسن ِمن 
اهلل صبغه« در واقع به اين نكته اشاره و تأكيد مي كند كه بايد به تمام عرصه هاي 
زندگي انسان، رنگ و بوي الهي داده شود و چه رنگي زيباتر از رنگ الهي. اين 
رنگ معنويت است كه هم آينده جامعه را تضمين مي كند و هم زمان حال آن را 
در برابر چالش ها و آسيب هاي گوناگون مصون نگه مي دارد، جامعه ما هم قطعاً 

از اين قاعده مستثني نيست و به اين عنصر نياز دارد. 
اشاره كرديد كه معنويت انس�ان ها در برابر موج دنياگرايي و 
غربزدگي آسيب جدي ديده است. انقالب و نظام ما چقدر در 
ترميم اين آسيب ها مخصوصاً در جامعه خودمان موفق عمل 

كرده است؟
انگيزه و نيت اصلي انقالب، يك انگيزه معنوي و الهي بود و آن زماني هم كه 
انقالب پيروز شد و به بار نشست، با نفس امام )ره( رنگ معنويت در جامعه ما 
تبلور پيدا كرد. بعد از پيروزي انقالب بايد حركتي آغاز مي شد تا ريشه هاي 
معنوي آسيب ديده را ترميم كند و اين عنصر را به سمت شكوفايي بيشتر پيش 
ببرد، اما از همان 33 سال پيش تاكنون موانع رشد معنويت جامعه ما نيز به طور 
چشمگيري در سطح جهان رشد يافته است. به طور كلي مي توان گفت بعد از 
پيروزي انقالب اسالمي دو كار عمده در اين حوزه انجام شده است؛ اول اينكه 
مسئله مصون سازي جامعه در برابر امواج سهمگين هجوم فرهنگي و معنوي 
غرب دنبال شده و ديگر اينكه كاستي هاي قبلي نيز تا حد زيادي جبران شده 
است. يعني تا قبل از انقالب يك مسير كاماًل رو به ابتذال را شاهد بوديم، اما 
در عين حال، اينكه معتقد باش��يم االن از جهت معنوي در حد مطلوبي قرار 
داريم، قطعاً ارزيابي واقع بينانه اي نيس��ت؛ چراكه در اين مس��ير غفلت ها و 

بي تدبيري هايي هم داشته ايم. 
اتفاقاً سؤال من هم همين است. چه غفلت هايي داشته ايم؟ واقعًا 
بعد از گذشت سه دهه از عمر انقالب به نظر شما االن حال معنوي 

جامعه ما چطور است؟
به نظر من، معنويت پنهان جامعه ما بيش از آن چيزي است كه مي بينيم. يعني 
اگر در برخي اليه هاي اجتماع مظاهر رفتار دنيايي و شهواني را شاهد هستيم، در 
عين حال در برخي اليه ها و جنبه ها نيز جلوه هاي خوبي از معنويت را مي توانيم 

ببينيم. بنابراين مي توان گفت حال كلي معنويت در جامعه ما خوب است. 
منظورتان از »معنويت پنهان« چيست؟

در برخي از اليه هاي اجتماع شاهد هستيم كه رفتار معنوي افراد آسيب و صدمه 

ديده، اما ريشه هاي ديني و معنوي آنها همچنان حفظ شده است؛ از طرف ديگر 
نيز با افرادي مواجهيم كه جلوه هاي ظاهري رفتار معنوي آنها حفظ شده، ولي 
ريشه آنها آسيب ديده است و نشانه اين آسيب ديدگي هم در برخي عادت ها 

مانند تجمل، بي نظمي، تظاهر و رياكاري ديده مي شود. 
اگر بخواهم مس��ئله را دقيق تر و واضح تر بيان كنم، بايد به گروه اول اش��اره 
كنم كه هرچند بنا به هر دليلي جلوه هاي ظاهري رفتار معنوي آنها آسيب 
ديده اس��ت، اما از طرف ديگر جلوه هاي عميق رفتار معنوي آنها را در برخي 
مراسم هاي معنوي يا فعاليت هاي سياسي و اجتماعي مثل جمع آوري كمك 
براي محرومان و كارهايي از اين دست مالحظه مي كنيم كه البته اين مسئله 
هم به نوعي نشان دهنده كم كاري هاي ماست زيرا وقتي چنين ظرفيت هايي 
براي كارهاي خداپسندانه در بين مردم وجود دارد، مي توانستيم و مي توانيم 
كاري كنيم كه رفتار ظاهري مردم را هم بيشتر بهبود ببخشيم! اما همانطور كه 
گفتم، در بخش ديگري از جامعه هم برخي تظاهرها و به اصطالح »جانماز آب 
كشيدن ها« را به ويژه در بخش هاي بوروكراتيك اداري مشاهده مي كنيم، در 
حالي كه معموالً خروجي رفتار معنوي اين افراد چيز ديگري است. اين جانماز 
آب كش��يدن ها كه در ادارات و سازمان ها بيشتر مشاهده مي شود خطرناك 
است. بنابراين، در ارزيابي اين مسئله كه وضع »معنويت« االن در جامعه ما 

چطور است، بايد تمام اين مسائل و جلوه ها را با هم ببينيم. 
ممكن است عده اي وجود معنويت در جامعه را فقط به مراسم هاي عبادي مثل 
مراسم شب هاي قدر، نمازهاي جماعت و جمعه و نماز عيد فطر محدود كنند، 
در حالي كه اينها فقط يك جلوه از معنويت است و كافي نيست، آنچه مهم تر 
است نفوذ معنويت در رفتارهاي اجتماعي و مسئوليت هاي اجتماعي است كه 
البته گاهي اوقات اين اولويت ها رعايت نمي شود؛ مثالً ممكن است كسي به يك 
اداره مراجعه كند و ببيند كه در وقت اداري يك مراسم عبادي در حال انجام 
است، در حالي كه اصل چنين مراسمي مستحب است، ولي باعث شده است 

عنصر پاسخگويي به ارباب رجوع تحت الشعاع قرار گيرد. 
صرفنظر از راه هاي موجود و مرسوم براي رشد معنويت در بين 
مردم، به نظر شما چه راهكار اصلي و حياتي براي ارتقاي معنوي 

جامعه وجود دارد؟ 
در رابطه با راهكارهاي ارتقاي معنويت بايد اين را بدانيم كه گاهي اوقات دچار 

كارهاي صوري و بخشنامه اي شده ايم، اين در حالي است كه برخي اشخاصي 
كه در اين زمينه ها بخشنامه صادر مي كنند، خودشان انگيزه معنوي الزم و 
خودسازي كافي را نداشته و ندارند! ببينيد، ما در اسالم به دنبال تحقق »حق« 
هستيم، اين مقوله با سطحي نگري قابل تحقق نيس��ت، بايد راه به گونه اي 
طي شود كه نتيجه كار منطقي تر و مستحكم تر باشد. برخي شعار زدگي ها، 
رياكاري ها و سطحي نگري ها در زمينه ترويج و تعميق معنويت در جامعه با اين 
نگاه كه حاال يك گزارش به مافوق ارائه شود، نه تنها كافي نيست كه حتي مضر 
هم است. دعوت كنندگان خودشان دچار آسيب جدي هستند و نمي توانند 
دردي از مردم دوا كنند. در حالي كه قرآن كريم به ما توصيه جدي مي كند 
كه: »عليكم أنفسكم« يعني بايد از خويشتن شروع كرد. در برنامه هاي معنوي 
بايد كاري كنيم كه خود مخاطبان براي حركت احساس انگيزه كنند، البته 
اين به معناي آن نيست كه در عرصه رسانه يا تربيت رسمي كاري انجام نشود 
و همه چيز به مخاطب واگذار شود، ولي باالخره مخاطب بايد متوجه شود كه 
جهت گيري نظام و مسئوالن در اين زمينه ها دلسوزانه است و رنگ و بوي ريا 

و اجبار ندارد. 
اتفاقاً سؤالي هم كه هنوز خيلي ها پاسخ روشني به آن نداده اند، 
همين است كه در زمينه مسائل فرهنگي، اخالقي و معنوي واقعًا 
مي توان از شيوه هاي انتظامي و احياناً قهرآميز هم استفاده كرد 
يا فقط بايد به كارهاي غيرمستقيم و تربيتي پرداخت. نظر شما 

چيست؟
قطعاً يكي از وظايف حاكميت اسالمي تأمين و حفظ »امنيت معنوي« جامعه 
است، اما در صورتي كه اين مسئله با كارهاي فرهنگي همراه شود، مي تواند 
مؤثر باشد، ولي در صورتي كه فقط كارهاي صيانتي و انتظامي صرف مدنظر 
قرار گيرد، فقط يك وظيفه را انجام داده ايم و از وظيفه ديگر غافل شده ايم. البته 
اگر در همين كارهاي انتظامي نيز ساز و كارهاي ظاهري را به طور متفاوت از 
گذشته و به شكل ظريف تعريف كنيم و حتي از مجموعه هاي مردم نهاد كمك 
بگيريم، هرچند ممكن است دير جواب دهد، اما قطعاً مفيد خواهد بود؛ مثاًل 
وقتي نيروي انتظامي براي اجراي طرح هاي حجاب و عفاف با آن وجهه و اُبهت 
شناخته شده در كنار مسجد مي ايستد، اين نشان مي دهد كه سوراخ دعا را گم 
كرده ايم! در اينجا بايد خود مسجد را به عنوان يك محمل معنوي تقويت كنيم 

و از ظرفيت آن براي گسترش شعاع معنويت بهره بگيريم. چه بسا اين امكان 
باشد كه با يك سرمايه گذاري مناسب، بتوانيم افرادي را براي ترويج معنويت 
و صيانت از اخالق جامعه به كار بگيريم كه توانمندي هاي برجسته و جذابي 
داشته باشند، طوري كه مخاطبان احساس حقارت نكنند و با ميل و اراده خود 
با آنها همراهي و همكاري كنند. ولي فكر مي كنم متأسفانه در اين زمينه ها هنوز 
يك كار كالن ملي كه پشتوانه كارشناسي داشته باشد و بتواند اجماع مناسبي 

نيز در بين مردم و خواص ايجاد كند، انجام نشده است. 
آقاي دكتر! بيش از س�ه دهه از عمر نظام جمهوري اس�المي 
گذشته است، به نظر شما در رابطه با مسئله ترويج معنويت، در 
كدام زمينه ها ضعيف تر عمل شده كه نياز به بازنگري احساس 

مي شود؟
بخشي از موضوع ارتقاي معنوي مردم مديون فضاي عمومي جامعه بوده است، 
نه صرفاً به خاطر حكومت، اما به هرحال بايد بررسي شود كه نظام ما در كدام 
عرصه ها موفق تر و در كدام زمينه ها ضعيف تر عمل كرده است. اجماالً مي توانم 
بگويم كه دستگاه هاي تبليغي ديني كه در صف مقدم دعوت به معنويت قرار 
دارند، متناسب با نيازهاي زمانه تقريباً كاري انجام نداده اند! يعني محتواي 
مجالس وعظ، مأموريت هاي ائمه جماعات، نيازسنجي از مخاطبان و كارهايي 
از اين قبيل از جمله اقداماتي بوده است كه بايد به آنها پرداخته مي شد، ولي 

متأسفانه كم كاري شده است. 
علت اين كم كاري ها چيست؟

علت اصلي اين كم كاري و بي تحركي اين اس��ت كه آنها هنوز خودش��ان را 
از موضع انتقادي صرف خارج نكرده و ب��ه خروجي عملكردهاي خود توجه 
نكرده اند. ضريب نفوذ دين در جامعه بسيار باالست، اما اينكه فقط كليات بيان 
شود آن هم بدون اينكه به عرصه ميداني وارد شده و توقعات و نيازهاي جامعه 
را ببينيم، مشكل چنداني را حل نخواهد كرد. به نظر من بايد يك نقشه كالن و 
جامع با مدل »مهندسي فرهنگي« تهيه شده و وظيفه هر دستگاه در آن معلوم 
شود. شايان ذكر است كه در اين زمينه هم بايد توجه داشت كه خود اين كارها 
هم بايد به صورت يك كار معنوي و از سر اعتقاد انجام شود و صوري، اداري، 

گزارشي و به صورت شتاب زده نباشد. 
صرفنظر از تأثيرگذاري بي بديل حكومت و دس�تگاه هاي آن 
و البته رش�د ابزارهاي فرهنگي متن�وع، »خانواده ها« چقدر 

مي توانند در ترويج و تحكيم معنويت تأثيرگذار باشند؟
متأسفانه هنوز در جامعه به توانمندس��ازي جدي خانواده ها براي ايفاي 
نقش فرهنگي و معنوي آنها توجه و عمل نكرده ايم! در واقع به دليل وجود 
ساختارهاي عريض و طويل در دستگاه هاي فرهنگي كشورمان كه باقيمانده 
از دوران گذشته است، توجه چنداني به جايگاه و اثرگذاري خانواده نشده 
است، هرچند ممكن است در رس��انه ها كارهايي در اين رابطه انجام شده 
باشد، اما كارهاي ميداني دقيقي كه بر اساس آن به سراغ خانواده ها بروند و 
چالش ها، فرصت ها و مهارت هاي آنها را در زمينه معنويت گرايي بررسي و 
تقويت كنند، هنوز انجام نشده است. حتي مخاطب همين گفت وگوي من 
و شما نيز شايد عموم مردم نباشند، بلكه ممكن است مديران باشند كه آنها 
هم چندان فرصت و دقت كافي  براي توجه به اين جزئيات ندارند. در رابطه 
با مسئله معنويت، بايد به نقش »خانواده« و نوع رويكردها و رفتارهاي آن 
در ترويج معنويت توجه شود. رويكرد معنوي خانواده در تربيت فرزندان و 
الگوهايي كه از رفتار پدر و مادر به فرزندان منتقل مي ش��ود، بسيار مهم و 

حياتي است. 
بدون رودربايستي بايد بگويم كه برخي فعاليت ها انتظار جامعه را باال مي برد، 
بدون اينكه راهكار جديد و عملياتي پيش بيني ش��ود. رس��انه ها در جريان 
پرداختن به اين مسائل بايد بتوانند انگيزه هاي جدي و عملياتي را در مخاطبان 
خودشان ايجاد كنند البته همه از مردم گرفته تا مسئوالن در رده هاي مختلف، 
بايد كار كنيم و احساس وظيفه كرده و نبايد تصور كنيم كه فقط بايد كارهاي 
درشت و چشم پُركن انجام شود، چه بسا كارهاي كوچك و كم هزينه اي كه 
چند برابر مفيد باشند. اما مسئله مهم اين است كه اين كارهاي كوچك هم بايد 
سامان يافته و منسجم باشد. مثالً آموزش و توانمندسازي مربيان و كارشناسان 
فعال در زمينه هاي فرهنگي و معنوي بسيار الزم و ضروري است. اينها همه 
حلقه هاي به هم پيوسته اي است كه بايد به تك تك آنها توجه شود و در عين 

حال، نبايد هم بي انصافي شده و نسبت به آينده نااميد بود. 

Interview

معنويت پنهان جامعه ما بيش از آن چيزي است كه مي بينيم. يعني اگر در برخي اليه هاي اجتماع مظاهر 
رفتار دنيايي و شهواني را شاهد هستيم، در عين حال در برخي اليه ها و جنبه ها نيز جلوه هاي خوبي از 

معنويت را مي توانيم ببينيم. بنابراين مي توان گفت حال كلي معنويت در جامعه ما خوب است.  چهار ش��نب�ه 11 م��رداد 1391  |  12 رمض��ان 1433|
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 اجتماعي

حال كلي معنويت 
در جامعه ما خوب است

گفت وگوي »جوان« با عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي

جانمازها را در ادارات بيشتر از همه جا آب مي كشند

جمعي از بازنشستگان از مهم ترين دغدغه خود مي گويند

دولت  حقوق ما را باال بكشد!
 ادامه از صفحه 9

در اغلب موارد به ناچار از خويشاوندان و دوستان قرض مي گيرد. او كه در زمان فعاليتش 
در شركت ملي حفاري بر اثر حادثه اي از ناحيه چش��م راست كم بينا شده است، هيچ 
گونه خدمات درماني ويژه اي از سوي سازمان تأمين اجتماعي دريافت نمي كند! نعمتي 
همچنين بيان مي كند به دليل هزينه هاي سرسام آور دارو و درمان، تحمل بيماري را 

بر درمان آن ترجيح مي دهد!
  روآوري بازنشستگان به مشاغل كاذب

آقاي سرمدي 67 ساله كه حدود 16س��ال پيش از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
بازنشسته شده است، مي گويد: »همان سال ها همسرم را به علت بيماري قلبي از دست 
دادم و فرزندانم هم طي اين س��ال ها ازدواج كرده اند. من حق عائله مندي و حق اوالد 
دريافت نمي كنم و مجموع مقرري دريافتي ام به 500 هزار تومان هم نمي رسد. عالوه 
بر هزينه هاي جاري، فرزندانم نيز براي گذران زندگي از من كمك مي گيرند.« اين پدر 
بازنشسته براي اداره امورات زندگي، عصرها با تاكسي يكي از دوستانش كار مي كند و 
ساعت هايي را كه بايد در كنار همسن و ساالن خود به استراحت و تفريح صرف كند به 

ناچار در خيابان هاي شلوغ و آلوده تهران مي گذراند. سرمدي مي گويد: »با وجود همه 
سختي ها، او نسبت به بسياري از بازنشستگان وضعيت بهتري دارد زيرا بازنشستگاني 
را مي شناسد كه براي گذران زندگي به مشاغل كاذب رو آورده اند. اين انصاف نيست كه 
مستمري بگيران ما بعد از سي سال خدمت شرافتمندانه براي كسب معيشت به اجبار 

به هر كاري رو بياورند!«
 يا تورم پايين بيايد يا حقوق باال برود

آقاي شيباني 76 ساله هم كارمند كارخانه ريسندگي و بافندگي بوده كه بعد از سي و 
يك سال فعاليت در اين كارخانه تقريباً هفده سال پيش بازنشسته شده است و در حال 

حاضر نزديك به 500 هزار تومان حقوق مي گيرد. از آنجا كه همسرش فوت كرده است 
و همه فرزندانش ازدواج كرده اند حق عائله مندي و حق اوالد هم دريافت نمي كند و با 
اين مستمري ناچيز به سختي روزگار مي گذراند. شيباني از رسيدگي نكردن مسئوالن 
به پرداختي هاي معوقه مس��تمري بگيران و اجراي نصفه و نيمه طرح س��هام عدالت 
گاليه مي كند و از مسئوالن مي خواهد براي جلوگيري از تورم و گراني اجناس چاره اي 

بينديشند يا مقرري بازنشستگان را مطابق با شرايط اقتصادي جامعه پرداخت كنند.
او همچنين از اينكه تجارب كاري اش بدون اس��تفاده هرز مي رود، احساس نارضايتي 
مي كند و پيشنهاد مي دهد كه مسئوالن با ايجاد مراكز آموزشي و كارگاهي براي ارائه 

تجربيات و آموخته هاي شغلي بازنشس��تگان به جوانان، ضمن ارتقاي سطح دانش و 
مهارت كارآموزان، منبع درآمدي نيز براي قش��ر آسيب پذير مستمري بگيران تدارك 

ببينند. 
گفته هاي بازنشستگان نشان مي دهد كه اغلب مش��كالت آنها حول محور مسائل 
اقتصادي و معيشتي دور مي زند و مس��تمري دريافتي آنها هزينه هاي جاري شان 
را تأمي��ن نمي كند و در اغل��ب موارد زندگي براي مس��تمري بگيران با س��ختي و 
مرارت مي گذرد. در اين ش��رايط، افزايش هرچند ناچيز مق��رري براي زندگي آنها 
بسيار حساس و حياتي به نظر مي رسد. بنابراين تسريع در عمل به وعده هاي داده 
شده در رابطه با افزايش حقوق بازنشس��تگان بايد در اولويت كاري سازمان تأمين 
اجتماعي قرار گيرد. در همين راستا كانون بازنشستگان نيز به عنوان ميانجي ميان 
مستمري بگيران و مسئوالن مي تواند نقش تعيين كننده اي را ايفا كند؛ اطالع رساني 
در ارتباط با برنامه ها و تسهيالت سازمان تأمين اجتماعي براي بازنشستگان، انتقال 
پيشنهادات و انتقادات اعضاي كانون به مسئوالن از وظايف اين نهاد به شمار مي رود 

كه بايد مورد توجه قرارگيرد. 

حامد 
حسين 
عسكري

بيش از 1400 س�ال از روزگاري كه آخرين فرستاده خدا خطاب به مردم 
حجاز و همه نسل ها و عصرهاي بعد از آنان هش�دار داد كه »بگوييد ال اله 
اال اهلل تا رستگار شويد« مي گذرد و در امتداد همان خط، 33 سال نيز از به 
بار نشستن انقالبي كه با همان شعار و آرمان مردم را به ميدان مبارزه آورد، 
مي گذرد. از آن تاريخ تا به امروز، هميشه يك هدف و آرمان براي آن دين و 

اين انقالب عنوان شده و آن نيز چيزي نبوده است جز اتصال انسان به آسمان 
و سعادت ابدي او با اين اتصال. راه اين اتصال هم در يك كلمه خالصه شده 
است؛ »معنويت«. به رغم آنكه معنويت يا همان زندگي ديني همواره نقطه 
توجه و اميد مردم مسلمان و حق طلب بوده است، اما اين نقطه اميد نيز گاهي 
اوقات به مسلخ اباحي گري و بي خيالي فرستاده شده و هر از چندگاهي هم با 

قرار گرفتن در دست متحجران و دين به دنيافروشان به شمشيري دولبه و 
حقيقت سوز تبديل شده است. براي بازتعريف مفهوم »معنويت« و جايگاه 
آن در جامعه امروز ايران�ي و البته تهديدهاي پي�ش روي آن در اجتماع، با 
»حجت االسالم والمسلمين دكتر علي ذوعلم« عضو هيئت علمي پژوهشگاه 

فرهنگ و انديشه اسالمي و كارشناس علوم ديني به گفت وگو نشستيم. 

معنويت در جامعه گفت وگو

 ممكن است عده اي وجود معنويت
 در جامعه را فقط به مراسم هاي عبادي 

مثل مراسم شب هاي قدر، نمازهاي 
جماعت و جمعه و نماز عيد فطر محدود 

كنند، در حالي كه اينها فقط يك جلوه 
از معنويت است و كافي نيست. آنچه 

مهم تر است نفوذ معنويت در رفتارهاي 
اجتماعي و مسئوليت هاي اجتماعي 

است كه البته گاهي اوقات اين 
اولويت ها رعايت نمي شود


